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Lieve vriendinnen van het Damespad,
Zonneschijn op de dag van Valentijn, geeft goede wijn.
In Amerika is Valentijnsdag een traditie van eeuwen, in
Nederland is Valentijnsdag pas bekend geworden in de jaren
vijftig. Het commercieel initiatief kwam uit de
bloemenbranche zelf. De Nederlandse Bloemisterij wilde de
Nederlandse verkoop van bloemen stimuleren en spoorde
een ieder aan naar Amerikaans voorbeeld iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de
eigen omgeving een bloemetje te sturen. Mede dankzij de TV romantiek van bijv. All You
Need Is Love kwam het Valentijnsfeestje vooral in het teken van de liefde te staan. Hartjes
en roosjes bij de vleet. Mijn Valentijnroosje gaat naar al mijn lieve onbekende en bekende
lezeressen.
Op mijn kaartje staat:
De dag van Valentijn
Is het perfecte moment
Om je eindelijk te zeggen
Hoe belangrijk je voor me bent

Aan wie stuur jij een kaartje? Doe eens gek en stuur je (stille) geliefde een liefdevol emailtje.
RITA
Noord-Holland
With Pride verlengd t/m/ 22 februari
Expositie over 40 jaar LHBTI strijd is verlengd t/m 22 februari 2019
With Pride is te zien in de expositieruimte van OBA Oosterdokkade
143 te Amsterdam. Bereikbaar vanaf begane grond, via de trap naast
de klantenservice. Iedere zondag van 14.00 – 15.00 uur is het
mogelijk om deel te nemen aan een instaprondleiding.
Het Damespad maakte reeds een uitstapje naar Amsterdam. Zij zijn
al geweest, maar hadden te maken met een zieke gids. Tweede kans
om mee te gaan met de rondleiding. Voor het bekijken van de expositie gelden de
openingstijden van de OBA
Maandag - vrijdag: 08.00 – 22.00 uur
Zaterdag en zondag 10.00 – 22:00 uur
Gratis toegang
100 jaar vrouwenkiesrecht.

Groningen
Strijd! 100 jaar vrouwenkiesrecht in het Groninger museum
In 2019 viert Nederland het 100-jarig bestaan van het algemeen kiesrecht. Het Groninger
Museum markeert dit historische feit met de tentoonstelling ’Strijd! 100 jaar
vrouwenkiesrecht.’ De expositie, die in april van start gaat, illustreert hoe jarenlang
actievoeren uiteindelijk resulteerde in een overwinning voor de vrouwenkiesrechtbeweging:
in 1919 stelde een wetswijziging vrouwen en mannen voor de Kieswet gelijk. Het museum
geeft een overzicht van de turbulente geschiedenis rondom de strijd voor het
vrouwenkiesrecht in Nederland, waarin de Groninger arts Aletta Jacobs een prominente rol
speelde. De expositie laat ook zien dat de strijd voor gelijkheid van vrouwen en mannen nog
steeds voortduurt.
’Strijd! 100 jaar vrouwenkiesrecht’ is van 20 april tot en met 15 september 2019 te zien in
het Groninger museum, Museumeiland 1 Groningen. www.groningermuseum.nl
Gelderland
9 jaar Poink op 9/10 februari
10 februari: Wandelen in de parken van Arnhem.
Verzamelen: Om 12:45 bij CS Arnhem Sonsbeekzijde. Om 13:00 start wandeling. Kosten zijn
€ 1,00 p.p. Rond 15:00 sluiten we de wandeling af en kunnen we (voor wie dat wil) nog
ergens wat drinken en een hapje eten. Opgeven mag, hoeft niet. Meer info
Poinkwandeling9jaar@gmail.com - www.poink.info
OPROEPJES
Jaar van het varken
Het Chinese jaar gaat op 5 februari over in het Jaar van het varken. Het jaar van het Varken
draait om sociale dingen. Na het tijdperk van het individualisme zoeken mensen elkaar
steeds meer op, heel fijn dus als je op zoek bent naar nieuwe vriendschappen. Dit jaar wordt
ook een jaar waarin tekortkomingen van voorgaande jaren worden opgevuld. Het is een tijd
van overvloed en geluk. Toch fijn om te weten.
Valentijnsactie
Voor de single ladies die gaan voor een nieuwe liefde in hun leven is er goed nieuws. Het
relatiebemiddelingsbureau Zij Zoekt Haar heeft een speciale Valentijsactie in februari.
De drie onderstaande oproepen doen mee aan deze Valentijnsactie. Er zijn
geen bemiddelingskosten verbonden. De reacties worden door Zijzoekthaar.nu behandeld.
1.ZIJZOEKTHAAR.NU RELATIEBEMIDDELING is op zoek voor (ref. L20191401)
Energieke vrouw met slank postuur, kort licht bruin haar met sprekende blauwe ogen
(70 jaar, 1.74 m, HBO) type chique/sportief, provincie Zuid-Holland
Enkele kernwoorden; niet-rokend/representatief/stijlvol/ondernemend/lange afstand
fietsen/fotografie/levensgenieter/cultuur en kunstminnend/jong van geest
2. ZIJZOEKTHAAR.NU RELATIEBEMIDDELING is op zoek voor (ref. C20191402)
Sympathieke slanke brildragende vrouw met half lang grijs haar en bruin/groene ogen
(56 jaar, 1.64 m, HBO), type casual/naturel, werkzaam, provincie Overijssel

Enkele kernwoorden;niet-rokend/intelligent/humor/teamplayer/creatief/buitenmens/
wandelen/bewust/zingeving/ persoonlijke groei/ 2 poezen.
3. ZIJZOEKTHAAR.NU RELATIEBEMIDDELING is op zoek voor (ref. M20191405)
Slanke representatieve vrouw met halflang kastanje bruin licht krullend haar (53 jaar, 1.82
m, HBO), werkzaam, provincie Noord Brabant.
Enkele kernwoorden; niet-rokend/sociaal/bourgondisch/ambitieus/relaxt/natuur/
zwemmen/verzorgd/positief/sportief/kinderen/hond
Reacties naar info@zijzoekthaar.nu De reacties worden door Zijzoekthaar.nu behandeld
Moge het een match made in heaven worden.
ZIJZOEKTHAAR.NU
Exclusief voor single vrouwen die zoeken naar
die éne vrouw!
ZIJZOEKTHAAR.NU helpt je op een
persoonlijke, laagdrempelige, discrete en
transparante manier bij het vinden van een
serieuze lesbische liefdesrelatie! Vrouwen
van verschillende niveaus en leeftijden!

AGENDA
De jaaragenda van het Damespad Opnieuw
Dank voor de toezending van de Roze sportieve activiteiten. Hoopten
we de jaarplanning van het Damespad in februari rond te hebben dan
moeten we vaststellen dat het een gatenkaas is geworden. Daarom
nogmaals de oproep aan de vrouwen die vorig jaar hebben meegedaan
en/of nieuwe initiatieven: Heb je een sportieve activiteit voor Roze
Vrouwen op het gebied van wandelen/fietsen/kamperen in 2019 te
melden? Geef nu alvast de datum en de plaats door. De details mogen later
(info@damespad.nl) zodat we volgende maand de activiteiten op een rijtje kunnen zetten.
Twijfel je of heb je advies nodig overleg met ons.
Berichten voor DamesPadNieuws Februari: uiterlijk 26 februari
Heb je een nieuwe activiteit, een belangrijke bijeenkomst of wil je een bestaande activiteit
eenmalig extra onder de aandacht brengen van Roze Dames geef je berichtje per email door.

op een Damespad wandel je nooit alleen…
Kijk voor Roze wandelingen op de wandelagenda van het Damespad

